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Selle juhendi koostamist on rahaliselt toetanud Euroopa Liit. Euroopa Liit ei vastuta 
selles publikatsioonis sisalduva teabe kasutamise eest.

See juhend on avaldatud osana Euroopa Liidu Sotsiaalse Dialoogi projektist 
(VS/2018/0074): soolise palgalõhe kaotamine avalikus sektoris kokkuhoiumeetmete 
kontekstis, mis hõlmab koostööd järgmiste organisatsioonide vahel: Fondazione 
ADAPT/ ADAPT-i fond; Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce / Kesk-Euroo-
pa tööjõu-uuringute instituut (CELSI); Tööhõive- ja töö-uuringute keskus (CREW), 
Greenwichi ülikool ja Euroopa Avalike Teenuste Liit (EPSU).
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SOOLISE PALGALÕHE KAOTAMINE:  

PÕHISUUNISED

Käesolev juhend põhineb Euroopa Liidu sotsiaalse dialoogi projekti tulemustel, 
kus uuriti kokkuhoiumeetmete mõju soolisele palgalõhele (gender pay gap, GPG) 
avalikes teenustes üle Euroopa, ja strateegiaid, mida ametiühingud on selle palga-
lise ebavõrdsuse ületamiseks rakendanud. Need tulemused on süngeks hoiatuseks 
valitsustele Covid-19st tingitud majanduslanguse valguses.

Oluline on teha vahet GPG ja võrdse palga mõistete erinevusel. 
Kohandamata GPG tähendab meeste ja naiste keskmise tunnitasu erine-
vust protsendina meestöötajate keskmisest üldisest tunnitasust (ületun-
nitasu arvestamata). Võrdne palk on EL-is ja liikmesriikides seadustega 
kehtestatud, mis tähendab, et kõigil töötajatel on soost olenemata õigus 
saada võrdse väärtusega töö eest võrdset tasu. 

PEAMISED TULEMUSED

Projekt põhineb 21 juhtumiuuringul, kus vaadeldi Liidu reaktsiooni soolisele palga-
lõhele (GPG), ja Eurostati andmetel. Tabelis 1 on toodud juhtumiuuringud ja nende 
kokkuvõtted, mis on leitavad EPSU veebisaidilt jaotisest Soolise palgalõhe poliiti-
kad, koos vastavate statistiliste tabelite ja arvutustega.

JOONIS 1: Keskmine kohandamata sooline palgalõhe avalikus sektoris EL-i 28 
liikmesriigis (%, 2007–2018)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10.7

12.1 11.9
13.1 13 13.4

12.8 12.5 12.6 12.2
11.7

11.2

Andmete allikas: Eurostat. Kohandamata GPG finantskontrolli meetme järgi – avalik omand ja majandustegevus – NACE ver. 2 
tegevus (8-5, v.a 0), palgastruktuuri uuringu metodoloogia [võrgupõhine andmekood: EARN_GR_GPGR2CT]

https://www.epsu.org/search?f%5b0%5d=policies:354
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Peamised tulemused olid järgmised:

Kokkuhoiumeetmete mõju

• Keskmine kohandamata GPG EL-i 28 liikmesriigi avalikus sektoris vahemikus 2007 
kuni 2018 kasvas majanduslanguse ajal ning oli joonise 1 andmetel just hakanud 
taastuma, ehkki üldine keskmine ei näita riikidevahelisi erinevusi.

• Kokkuhoiumeetmed on EL-i riikides olnud ranguselt erinevad ning nende taga-
järjed erinevad.

 · GPG-d mõjutavad kaks kokkuhoiumeedet. Mõlemad kasvavad koos töö-
tuse kasvuga ning avaliku sektori palgakulutuste vähenemisega. Viimane 
kajastab nii töökohtade vähenemist kui ka palga külmutamist ning osutab, 
et avaliku sektori palgapoliitika on kokkuhoiumeetmete tingimustes GPG-d 
negatiivselt mõjutanud.

 · GPG on kasvanud nende puhul, kes teenivad kõige rohkem, ja kahanenud 
palgaredeli alumistel pulkadel, näidates seega, et kokkuhoid võib palgata-
seme alumises otsas tekitada meeste ja naiste palgataseme ühtlustumise. 
Seda trendi võivad mõjutada ametiühingute püüded kaitsta kõige mada-
lama tasu saajaid palgakärbete või palkade külmutamise eest või ka kohus-
tusliku miinimumpalga poliitika tulemusi. 

 · Üldiselt on vahemikus 2008 kuni 2018 toimunud kahanemine meeste ja 
naiste poolt töötatud tundide erinevuses. Mitmes EL-i riigis on toimunud 
vähenemine avalikus sektoris täiskohaga töötavate meeste arvus, näiteks 
Itaalias, kus on näha ka GPG kahanemist.

„Isegi avalikus sektoris nõustusid ametiühingud mitte nõudma kriisiajal 
palgatõusu ning pigem püüdma tööhõivet säilitada“ (Slovakkia ameti-
ühingute konföderatsiooni esindaja)

• Kokkuhoiumeetmed ja nendega seotud erastamine on kahjustanud kogu 
Euroopa kollektiivläbirääkimiste võimet, samuti on katkenud soolise ebavõrdsuse 
küsimusega tegelemise potentsiaaliga kollektiivläbirääkimised (Itaalia).

• GPG kaotamist takistavad värbamise ja palga külmutamine, eriti kui nendega kaas-
neb vabakutseliste või töövõtjate ebaametlik värbamine vastavalt vajadusele, mis 
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tõkestab edenemist karjääriredelil (Iirimaa), või palgasüsteeme moonutav vaja-
duspõhine värbamine ja värbamistasude maksmine (Ühendkuningriik). Paikades, 
kus palgasüsteemid põhinevad staažil, võib palga külmutamine noored naised 
palgaastmete alumisse otsa kinnistada. Tuleneva ebavõrdsuse osas on ameti-
ühingud saavutanud õiguslikke võite, kõigutades teenistusaja pikkust ametire-
delil edenemise alusena, ja kehtestades uue maksestruktuuri. Ühendkuningriigi 
tsiviilteenistuses on see toimunud hoolimata avalikus sektoris kehtestatud lokaal-
setest palgameetmetest ja palgapiirangutest alates 2010. aastast.

• Kokkuhoiuperioodi peamine märk on olnud naiste kollektiivsed aktsioonid kutse-
alase segregatsiooniga sektorites kõikjal Euroopas, eeskätt tervishoius, sotsiaal-
töös ja hariduses, et kaitsta oma töökohti, palka ja töötingimusi (Poola õpetajad, 
Poola meditsiiniõed ja Saksa lapsehoiutöötajad). See hõlmab aktsioone valdkon-
dades, kus streigid ei ole lubatud (Slovakkia meditsiiniõed) ja sisseostetud töö-
jõus, kellel puudub kindel töökoht ja keda loetakse raskesti organiseeritavaks. 
Paljudel juhtudel ei loeta neid aktsioone GPG-alasteks, vaid naiste töö tunnusta-
mise ja ühiskondliku väärtuse rõhutamise tegevusteks. Madalmaades õnnestus 
nende tegevustega pöörata koduhoolduse kärpeid eelarves.

„Me tahame osutada, et põetamine on sama tähtis nagu meditsiin. Õdede 
töö jääb sageli nähtamatuks ning avalikkus arvab, et see tähendab vaid 
süsti tegemist ja telefonile vastamist. Me peame kirjeldama, mida me-
ditsiiniõed teevad, sest kui seda ei kirjeldata, siis ei saa me seda ka mõõ-
ta ja siis on raske nõuda viisakat palka.“ (Slovakkia Meditsiiniõdede ja 
Ämmaemandate Koja esindaja)

• Palgakärped ja -külmutamised on viinud palgataseme alla kohustuslikku miini-
mumi ehk elatusmiinimumi (Slovakkia, Ühendkuningriik). Ametiühingute kes-
kendumine madalaimate palgatasemete suurenemisele või madalaimate palga-
tasemete eemaldamisele võib GPG-d positiivselt mõjutada, aga võib ka häirida 
kehtestatud palga- ja hindamissüsteeme, mis tekitavad palgaredeli alumistel pul-
kadel „ülerahvastatust“ ning õõnestavad tõestatult võrdse väärtusega tööde hin-
nangulisi diferentsiaale. Seeläbi võivad nad kahjustada ka kõrgema palgataseme 
saajaid, kellele makstakse vaid veidi rohkem kui nende alluvatele.

• Naiste poolt domineeritud avaliku sektori teenuste (sotsiaaltöös, tervishoid ja 
haridus) erastamine on viinud naiste palga ja töötingimuste halvenemissurve-
ni, kollektiivläbirääkimiste killustumisele ning naiste kõrvaletõukamisele GPG-st 
raporteerivatest avaliku sektori organisatsioonidest, mis on asunud teenuseid 
sisse ostma ning varjavad seeläbi tegelikku soolist palgalõhet avalikus sektoris.
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Soolisest palgalõhest teatamine

• Mitmetes riikides on kehtestatud palkade läbipaistvuse nõue, mille kohaselt 
organisatsioonid peavad GPG-st teatama, kuid teatud riikides piirdub see era-
sektoriga (Austria, Prantsusmaa). Ametiühingud on kritiseerinud praeguseid 
teatamissuuniseid ning esitanud võrgupõhiseid kontrollnimekirju, kuidas GPG 
aruandeid analüüsida, tõstes esile elemente, mis peaksid olema kaasatud, et lä-
bipaistvus oleks tõeline (Austria, Hispaania). Prantsusmaa esimene kollektiivne 
GPG-teemaline algatus sündis siis, kui Confédération Générale du Travail (CGT) 
algatas kollektiivhagi Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) vastu, et saavutada 
meetmed 18-protsendilise GPG kaotamiseks. Pank väidab, et GPG on vaid ühep-
rotsendiline, ametiühingud väidavad, et organisatsioonide palgalõhede peitmi-
seks on kasutatud indeksit.

• Mitmes EL-i liikmesriigis ei loeta GPG-d endiselt probleemiks ning sellekohast 
usaldusväärset infot on vähe. Teistes riikides varjutab diskussiooni soolise eba-
võrdsuse ja võrdse töö eest võrdse tasu maksmise teemal mure üldise madala 
palga pärast (Rumeenia, Slovakkia).

Võrdne tasu võrdse väärtusega töö eest

• Hoolimata ametiühingute teatud tähtsatest algatustest naiste suure ülekaaluga 
ametite madala palgataseme pööramiseks teatakse veel vähe EL-i või liikmesrii-
kide võrdse palga seadustest ja kasutamisest või EL-i vastavate algatuste kohta. 
See tähendab, et seda soolise palgalõhe kaotamise tähtsat tööriista ei kasutata 
täielikult ära, olgu siis tegu kollektiivläbirääkimiste, kohtuhagide või sooneutraal-
se ametikohtade hindamissüsteemide loomisega. Ungaris on see põhimõte töö-
koodeksist üldse kõrvaldatud.  

„Reegel, mis sätestab võrdse palga võrdse väärtusega töö eest, on õigus-
loome autorite poolt üldse töökoodeksist kõrvaldatud, ja ametiühingud 
võitlevad selle taastamise eest.“ (Ungari ametiühingute konföderatsiooni 
naiskomitee esindajad)

• Kahes Ühendkuningriigi kohaliku omavalitsuse ja tsiviilteenistuse uuringus oli 
võrdse palga seadustik GPG-vastaste õiguslike ja valdkondlike strateegiate ja 
kollektiivläbirääkimiste selge alus. Kohalikes omavalitsustes on GPG tuntavalt 
kahanenud. 
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• Katsed kehtestada võrdset palka eelarvekärbete tingimustes võib viia meeste pal-
ga alandamise, mitte naiste palga tõstmiseni. See on võrdse palga seadusandluse 
nõrk koht, sest ei nõuta naiste palga tõstmist võrdse väärtusega tööd tegevate 
meeste palga tasemele.

• Kui staažikamate ja/või kõrgemal ametikohal töötavate naiste puhul on tõstata-
tud küsimus võrdsest palgast võrdse väärtusega töö eest, on ametiühingud tea-
tanud, et alamatele palgatasemetele kontsentreerunud naised ei ole seda enda 
puhul oluliseks pidanud. Selles kontekstis on ametiühingud tõstatanud küsimuse 
kasvavast GPG-st ja ametialasest segregatsioonist (Iirimaa).

„Suur osa diskussioonist staažikamate ajakirjanike palga üle ei ole midagi, 
mis naiste laiemat enamust puudutaks ... Peame koolitama omaenda liik-
meid, et nad sellest aru saaksid.“ (Iiri ametiühingute kongressi esindaja)

• Ühendkuningriigi kohalike omavalitsuste juhtumiuuring tõstab näitena esile 
ametikoha hindamisskeemi läbirääkimisi, mis on selgelt koostatud nii, et hinnata 
kõiki ametikohti viisil, mis peegeldab võrdse väärtuse põhimõtteid koos sellest 
johtuva GPG kahanemisega. Muud juhtumiuuringud näitavad, kuidas ameti-
ühingud üritavad seostada ametikoha palgatasemeid haridustasemega (Rootsi, 
Itaalia, Küpros).

Kollektiivläbirääkimised

• Kollektiivläbirääkimiste positiivne mõju GPG-le on saanud kinnitust avalikus hal-
duses ja hariduses, kus keskmine GPG oli riikliku või valdkondliku palgataseme 
kokkulepetega organisatsioonides väiksem kui ilma lepeteta organisatsioonides 
(joonis 2). Tervishoius ja sotsiaaltöös ei ole see seos aga nii märgatav ning kollek-
tiivläbirääkimised ei tähenda tingimata väiksemat GPG-d (ilmselt seetõttu, et eras-
tamine on need grupid kollektiivläbirääkimistest eemaldanud). Juhtumiuuringud 
näitavad, et kokkuhoiumeetmed on kahjustanud kogu Euroopa kollektiivläbirää-
kimiste võimet, samuti on katkenud soolise ebavõrdsusega tegelemise potent-
siaaliga kollektiivläbirääkimised (Itaalia).

• Juhtumiuuringutest avalduvad ametiühingute katsed reformida kollektiivlä-
birääkimiste struktuure, mis toestavad soolist segregatsiooni, leppides kokku 
kõrgemaid tasumäärasid sektorites, kus töötavad peamiselt madalamalt ta-
sustatud ametikohtadel töötavad naised. Rootsis sõlmiti Kommunali ja Rootsi 
metallitöötajate ametiühingu Metall vahel lepe, et ametiühingud nõuavad 
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abipõetajatele täiendavat palgatõusu, ja kui see strateegia ei ole edukas, siis liitub 
Metall Kommunali streigiga. Tänu sellele saavutati lepe, millega abipõetajad said 
kolmeaastase täiendava palgatõusu.  Soomes on tervishoiutöötajate ametiühing 
TEHY tegutsenud selle nimel, et eraldada tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad üldistest 
kollektiivläbirääkimistest ja sõlmida nende osas eraldi kollektiivleping, millega 
kaasneb võrdsuspalk, mis tagaks edasised suuremad palgatõusud naiste suure 
osakaaluga sektorites, nii et tulemuseks oleks palgalõhe kaotamine. 

„Tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate eraldamine üldistest kollektiivläbirääki-
mistest võimaldab paremini kaaluda põetamistöö eriomadusi, nt töötun-
dide ja palga suhet, vahetustega tööd ja valveid, palgasüsteemi ja töökir-
jelduste uuendamist tervishoiu- ja sotsiaaltöö reformide tõttu. Põetajate 
töötundide ja palga suhet määravate regulatsioonide muutmine on töö-
mahukas, sest need regulatsioonid on sisse kirjutatud suurematesse üldis-
tesse kokkulepetesse ning muutused nõuavad alati kõigi osapoolte heaks-
kiitu.“ (TEHY esindaja)

JOONIS 2: Sooline palgalõhe avalikes alamsektorites ja kollektiivse palgaleppe 
tüüp (% EL-i tasemest, 2010 ja 2014). 
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Andmete allikas: Eurostat; keskmised tunnipalgad soo, majandustegevuse ja kollektiivse palgaleppe järgi [andmekood võrgus: 
EARN_SES14_12__custom_311554; EARN_SES10_12__custom_311676], omad arvutused
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• Itaalia vanglateenistuses on ametiühingud selles meeste poolt domineeritud sek-
toris edendanud Azioni Positivet ehk positiivset algatust, mille eesmärgiks on kõr-
valdada organisatoorsed ja kultuurilised tõkked, millest tuleneb naiste osalemise 
ja ametiredelil edasijõudmise vastane otsene ja kaudne diskrimineerimine, sh töö 
ja eraelu tasakaalu parandamine, naiste esindatuse ja osalemise suurendamine 
otsustavatel ametikohtadel ning seksuaalse ärakasutamise ja ahistamise vastane 
võitlus.

Naisorganisatsioonid ametiühingutes 

• Ametiühingute naiskomiteed ja ametiühingute koolitus- ja arendustegevus võib 
aidata kaasa naiste koolitamisele ja võimestamisele GPG teema tõstatamiseks 
(Rumeenia). Peavoolu ametiühingute suutmatus tegeleda naiste madala palga 
ja halbade töötingimustega on tekitanud naiste muud organiseerumisalgatused 
ametiühingute sees ja ka väljaspool (Slovakkia, Poola). Mitmel juhul on ameti-
ühingute naised tekitanud endale liitlasvõrgustikud avalikus ja poliitilises elus, et 
tõsta GPG-teemalist teadlikkust, ja Ungaris on see toimunud vaenulikust õhkkon-
nast hoolimata. 

„See oli mu elu suurim õnnestumine, sest iga päev küsis keegi brošüüri. 
See kampaania oli ainulaadne, sest ametiühingute ajaloos ei olnud aset 
leidnud midagi sarnast. Kui naiskomitee otsustas minna tänavatele meelt 
avaldama, siis kõik kartsid.“ (Ungari ametiühingute konföderatsiooni nais-
komitee esindaja.)

Ungari GPG-kampaania sümboliks oli 100-forintine münt, millest puudus 
GPG-d kujutav osa

Pildil oleva teksti 
tõlge: „Ütleme koos  
EI palgalõhele!“
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SOOVITUSED

Tagades võrdset tasu võrdse väärtuse eest

• Euroopa Komisjon peab tagama, et kõik liikmesriigid on siseriiklikus seadusand-
luses piisaval määral rakendanud põhimõtet, et võrdse väärtusega töö eest tuleb 
maksta võrdset palka, ja astunud kiireid samme tagamaks, et seda rakendataks 
avalikus sektoris ning avalikest allikatest rahastatavas erasektoris.

• Kõik Euroopa ametiühingud, valitsused ja avaliku sektori tööandjad peavad oluli-
selt parandama oma teadmisi ja oskusi võrdse palga seadusandluse teemal ning 
õppima, kuidas rakendada seda GPG vähendamiseks läbi kollektiivläbirääkimiste, 
kohtumenetluse või sooneutraalsete ametikohtade hindamissüsteemide.

• Euroopa Komisjon peab toetama avaliku sektori ametiühingute algatusi viia võrd-
se palga põhimõtted sisse kollektiivläbirääkimistesse ning arendada välja soo-
neutraalseid ametikohtade hindamissüsteeme.

• Katsed kehtestada võrdset palka peavad olema piisavalt rahastatud tagamaks, et 
ei toimuks meeste palga alandamine, vaid naiste palga tõstmine. Võrdse palga 
seadusandlust tuleb muuta, et oleks tagatud naiste palga tõstmine võrdset väär-
tust loovat tööd tegevate meeste palga tasemele.

Soolise palgalõhe kaotamine COVID-i ajastu majanduslanguse 
tingimustes

• GPG kaotamine peaks olema kõigi EL-i avaliku ja erasektori tööandjate prioriteet, 
eriti majanduslanguse ajal, mil GPG tõenäoliselt kas kinnistub või kasvab.

• COVID-iga seotud majanduslanguse tingimustes tuleb selgelt näidata, et koon-
damised ning palkade külmutamine ja palgakärped viivad vähemalt GPG kaha-
nemise seiskumiseni, eriti kui kollektiivläbirääkimised peatatakse.

• Kohustuslikud alampalgatasemed ei tohi avaliku sektori palgasüsteemides muu-
tuda domineerivaks ning neil ei tohi lasta õõnestada võrdse väärtuse põhimõte-
tele tuginevaid palgasüsteeme.
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Kollektiivläbirääkimiste tugevdamine GPG kaotamiseks

• Ametiühingud, valitsused ja avaliku sektori tööandjad peavad astuma samme 
kollektiivsete palgasüsteemide sooliste erinevuste kaotamiseks, eriti selles osas, 
mis kajastab ametialasel segregatsioonil põhinevaid palgaerinevusi. 

• Võrdsed palgad või naiste ülekaaluga ametikohtadele makstavad lisatasud või-
vad keskmises plaanis aidata kaasa palgalõhe kaotamisele, aga seda ei tohiks võt-
ta alternatiivina tõhusatele kollektiivläbirääkimistele (vt ülalt).

• Avaliku sektori ning sisseostetud avalike teenuste palgasüsteemid vajavad üm-
berkorraldusi, tagamaks võrdset tasu võrdse väärtusega töö eest, rakendades 
ühiselt välja töötatud sooneutraalseid ametikohtade hindamissüsteeme.

• Ametialase segregatsiooniga tuleb tegeleda kollektiivläbirääkimiste algatuste 
teel, et kehtestada võrdne palk võrdse väärtusega töö eest, tagada ligipääs koo-
litus- ja arendusvõimalustele, piisavad lapsehooldusteenused ning head ema- ja 
vanemapuhkusega seotud kokkulepped.

• Ametiühingud peavad naisliikmeid võimestama, et ametiühingutes tekiks iseor-
ganiseerumise teel surve tegeleda palgalise ebavõrdsuse ja palgalõhega, laial-
dane koolitus ja väljaõpe ning suhted toetavate väliste naisorganisatsioonidega. 
Euroopa Komisjon saaks selliseid meetmeid kasulikult toetada.

Soolisest palgalõhest teatamise tõhustamine

• Põhjaliku võrdlemise huvides tuleb parandada ja standardiseerida soolisest pal-
galõhest teatamist ja palgaläbipaistvuse meetmeid. 

• GPG-st teatamine peab põhinema läbipaistvatel kriteeriumitel ning mitte võimaldama 
tööandjal võrreldavat tööd salastada. Kaasata tuleb kõik palgakomponendid – lisata-
sud, ületunnid, palgalisad jne – ning arvesse tuleb võtta ka staaži. Aruandlusesse tuleb 
kaasata ka ligipääs koolitusele ja ametikõrgendustele ning emapuhkuselt naasjate määr.

• Kui avalik organisatsioon ostab teenuseid sisse, tuleb GPG aruannetesse sisse ar-
vata ka sisseostetud töötajad, nt põetajad.

• Tööandjaid tuleb kohustada läbirääkimisteks ja aruandlusmehhanismide kokku-
leppimiseks koostöös ametiühingutega, samuti vajaliku teabe edastamiseks, ja 
ametiühingutele peab jääma võimalus selle vaidlustamiseks.

• Tööandjatelt tuleb nõuda iga-aastaste tegevusplaanide koostamist vastavalt GPG 
aruandluse tulemustega, koostöös ametiühingutega.
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GPG kaotamine ebakindla tuleviku tingimustes

• Arvestades töökeskkonna ja ühiskonna ees seisvaid suuri väljakutseid nagu pan-
deemia, kliimamuutus, automatiseerimine ja tehisintellekt, tuleb GPG kaotamine 
siduda tasustatud töö ja tasustamata koduse töö põhimõttelise ümberkorralda-
misega.  See peab hõlmama lühemat töönädalat, mis võimaldab võrdset osale-
mist tööturul, tulenevalt tõeliselt ära jagatud kodusest töökoormast, eakate ja 
laste hooldusest, laste ja eakate hoolduse universaalsest kättesaadavusest, ema- 
ja vanemasoodustustest, mis kaotavad „emapalgaga“ seotud palgakärped ja või-
maldavad isadel/partneritel lapsehoolduskoormust jagada, võrdsest ligipääsust 
haridusele ja tööalasele koolitusele, ja ajast osalemiseks ametiühingute ja demo-
kraatlike organisatsioonide töös. Ametiühingud peavad seda debatti vedama 
koostöös Euroopa Komisjoni, valitsuste ja ametiühingute konföderatsioonidega.
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TABEL 1: Juhtumiuuringud

RIIK JUHTUMIUURING ORGANISATSIOON

Kesk- ja Ida-Euroopa

1. juhtumiuuring Austria Tegelik palgaläbipaistvus ÖGB (Österreichishe Gewerkshaftbund)

2. juhtumiuuring Ungari Naisametiühingutegelased 
tõstavad teadlikkust vaenulikus 
keskkonnas

Ungari ametiühingute 
konföderatsioon (MASZSZ)

3. juhtumiuuring Poola 1 Õpetajate üleriigiline streik ZNP (Związek Nauczycielstwa 
Polskiego)

4. juhtumiuuring Poola 2 Meditsiiniõdede koordineeritud 
tegevus

Üleriigiline meditsiiniõdede ja 
ämmaemandate ametiühing 
(Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i 
Położnych OZZPiP) ja Riiklik 
meditsiiniõdede ja ämmaemandate 
koda (Naczelnej Izby Pielęgniarek i 
Położnych, NIPIP)

5. juhtumiuuring Rumeenia Naiste võimestamine GAZ-ROMANIA (Fedraica 
Sindicatelor Gaz Romania, GAZ)

6. juhtumiuuring Slovakkia 1 Kõrgema taseme kollektiivleping 
avaliku sektori töötajatele

KOZ SR (Konfederácia odborových 
zväzov Slovenskej)

7. juhtumiuuring Slovakkia 2 Meditsiiniõdede ja 
ämmaemandate massiline 
lahkumine töölt

OZ SaPA (Odborové združenie 
sestier a pôrodných asistentiek) ja 
SK SaPA (Slovenská komora sestier a 
pôrodných asistentiek)

Lõuna-Euroopa

8. juhtumiuuring Itaalia 1 Meeste liikumine üldharidusse UIL SCUOLA RUA föderatsioon 
(Unione Italiana del Lavoro- 
Federazione sindacale Scuola, Ricerca, 
Università e AFAM)

9. juhtumiuuring Itaalia 2 Azioni Positive vanglatöötajatele FP CGIL (Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro, Funzione 
Pubblica)

10. juhtumiuuring Hispaania Planes de Igualdad 
(võrdsusplaan)

UGT (Unión General de 
Trabajadores)

11. juhtumiuuring Kreeka Sooline pensionireform ADEDY (Anotati Diikisis Enoseon 
Dimosion Ypallilon)
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RIIK JUHTUMIUURING ORGANISATSIOON

12. juhtumiuuring Küpros Kokkuhoiumeetmete varieeruv 
mõju?

PA.SY.D.Y (Küprose avaliku 
teenistuse töötajate ametiühing) 

13. juhtumiuuring Malta Rahaline stimulatsioon naiste 
osalemiseks tööjõus

UHM (Union Haddiema Maghqudin)

14. juhtumiuuring Prantsus-
maa

Index Égalité CGT (Confédération Générale du 
Travail)

Põhja- ja Kesk-Euroopa

15. juhtumiuuring Soome Võrdsuspalk TEHY (Terveydenhuoltoalan 
ammattijärjestö)

16. juhtumiuuring Saksamaa Kita (lapsehooldustöötajate) 
kollektiivne aktsioon

Ver.di (Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft)

17. juhtumiuuring Iirimaa Võrdne palk ja sooline palgalõhe 
RTÉ-s

SIPTU (Services Industrial 
Professional and Technical Union)

18. juhtumiuuring Madalmaad Thuiszorg 
(koduhooldustöötajate) aktsioon

FNV (Federatie Nederlandse 
Vakbeweging)

19. juhtumiuuring Rootsi Abipõetajad – 
kollektiivläbirääkimiste reform

Kommunal

20. juhtumiuuring Ühend-
kuningriik 1

Ühendkuningriigi tsiviilteenistus 
– võrdse palga seaduste 
rakendamine

Prospect

21. juhtumiuuring Ühend-
kuningriik 2

Kohalikud omavalitsused – 
võrdse palga tagamine võrdse 
väärtusega töö eest

UNISON
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https://www.gre.ac.uk

https://www.adapt.it

https://www.celsi.sk

https://www.epsu.org

https://www.gre.ac.uk
http://adapt.it
https://www.celsi.sk
https://www.epsu.org

